
 

SPRZEDAŻ KOMPO-MASTER – INFORMACJA 

Ruszyła sprzedaż KOMPO-MASTER - zachęcamy PROMOCYJNA CENA - 1 ZŁ! 

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane pozyskaniem/zakupem kompostu pn. KOMPO-MASTER, o aktualnie 

przyjętej cenie promocyjnej surowca, a także możliwości ewentualnego jego transportu. W tym miejscu zapraszamy również do 

zakładu Master (ul. Lokalna 11, Tychy), aby na żywo zobaczyć oferowany przez spółkę produkt.   

Zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą, która udzieli wszelkich wyczerpujących informacji na miejscu lub pod numerami 

telefonów:  

- parametry techniczne, informacja nt. kompostu – Główny Technolog: tel. 609 234 023 

- koszt zakupu, transportu – Wydział ds. Sprzedaży: tel. 32/70 70 115 

Ponadto, poniżej ukazujemy przyjętą w chwili obecnej formę i sposób sprzedaży kompostu pn. KOMPO-MASTER: 
 

FORMA SPRZEDAŻY KOMPO-MASTER: 

 

Hurtowa: 

Sprzedaż hurtowa obejmująca sprzedaż kompostu w ilościach co najmniej 1 tony, w tym załadunek na pojazdy, 

przyczepy lub kontenery o pojemności 4 m3(ok. 1,2 tony), 7 m3 (ok. 2 ton), 30 m3 (ok. 8,5 tony). 

▪ Sprzedaż kompostu luzem w ilościach załadowczych na pojazdy lub przyczepy, 

▪ Pojazd ważony na głównej wadze spółki Master (wjazd-wyjazd), 

▪ Koszt: cena promocyjna: 1 zł/1 tonę  

▪ Forma płatności – gotówka lub przelew.  

 

Detaliczna: 

Sprzedaż detaliczna przewidziana jest dla osób fizycznych, realizowana poprzez załadunek do worków foliowych, typu 

big-bag lub luzem do pojemników dostarczonych przez Klienta. 

▪ Sprzedaż w workach lub luzem w pojemnikach Klienta,  

▪ Koszt: cena promocyjna: 1 zł/1 tonę, 

▪ Forma płatności – gotówka, na miejscu zostanie wystawiona faktura za odebrany kompost. 

 

Sprzedaż z dostawą: 

Sprzedaż kompostu obejmować będzie również dostawę do Klienta wg cen ustalonych indywidualnie z działem 

sprzedaży spółki Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. (tel. 32/70 70 115).  

Proponowana forma dostawy to:  

▪ worki typu big-bag, 

▪ kontenery o pojemności 4 m3(ok. 1,2 tony), 7 m3 (ok. 2 ton), 30 m3 (ok. 8,5 tony). 

 

WIĘCEJ NA TEMAT KOMPO-MASTER na stronie internetowej spółki - zachęcamy: 

http://master.tychy.pl/kompo-master-i333.pl.html 
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